
 

หมวด ๖ การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ 
แบบ ดว. ๗/๑ ถึง ดว. ๗/๘  

 

แบบ ดว. ๗  คำสั่งเรื่อง 

ดว. ๗/๑ ส่ังยุติเรื่อง 
- กรณีตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง  

ดว. ๗/๒ ลงโทษ.....(ภาคทัณฑ์/ ตัดเงินเดือน/ ลดเงินเดือน)..... 
- กรณีตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

ดว. ๗/๓ ลงโทษ.....(ปลดออก/ไล่ออก)..... 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

ดว. ๗/๔ ลงโทษ.....(ปลดออก/ ไล่ออก).....กรณีมีคำสั่ง.....(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)..... 
ในกรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

ดว. ๗/๕ ลงโทษ.....(ปลดออก/ ไล่ออก).....กรณีมีคำสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน).. 
ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา 

- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 



แบบ ดว. ๗  คำสั่งเรื่อง 

ดว. ๗/๖ ลงโทษกรณีคณะกรรมการ...(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)... ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ดว. ๗/๗ สั่งงดโทษ 
- กรณีตามมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
- กรณีตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง และมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
- กรณีตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง มาตรา ๙๓ วรรคสอง และมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
- กรณีตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง มาตรา ๙๖ วรรคสาม และมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

ดว. ๗/๘ สั่งงดโทษ กรณีออกจากราชการไปแล้ว ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง................................... 

ที่..../๒๕.. 
เรื่อง  สั่งยุติเรื่อง  

--------------------------------- 

  ด้วย………………….(ชื่อ).....................เลขประจำตัวประชาชน………………………...ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)..............................สังกัด........................................
ตำแหน่งเลขที่......................................เงินเดือน...................บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย..... 
(อย่างไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง)..............ในเรื่อง........................(สรุปเรื่องกล่าวหาสั้น ๆ โดยไม่ต้องระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงอันเป็นข้อกล่าวหา๒)........................................................................................................ 

  (ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

  บัดนี้ พิจารณาเห็นว่า…….....(ระบุพฤติการณ์และเหตุผลที่ไม่เป็นความผิดทางวินัย)........
พฤติการณ์ของ..................(ชื่อ)....................ไมไ่ด้กระทำผิดวินัยในเรื่องที่ถูกกล่าวหา เห็นควรยุติเรื่อง  

บัดนี้ อ.ก.พ. ............…(ชื่อ อ.ก.พ.).….......... ในการประชุมครั้งที่.../๒๕...เมื่อวันที่……......... 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า…….....…….(ระบุพฤติการณ์และเหตุผลที่ไม่เป็นความผิดทางวินัย)............พฤติการณ์ 
ของ...............(ชื่อ).....................ไม่ได้กระทำผิดวินัยในเรื่องที่ถูกกล่าวหา จึงมีมติให้สั่งยุติเรื่อง 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และ...(มาตรา ๙๒ วรรคสอง/มาตรา ๙๓ 
วรรคสอง/มาตรา ๙๗ วรรคสอง)……แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ 
...(ข้อ ๑๑ (๑) /ข้อ ๕๖ (๑) /ข้อ ๕๙ (๔))...และข้อ ๖๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึสั่งยุติเรื่อง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่…………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
 ..........(ตำแหน่ง๓).......... 

 
 

แบบ ดว. ๗/๑ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

หมายเหตุ    ๑.   ให้ระบุชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
  ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 

 ๒.  - ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง  
  - ถ้าเป็นกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม 

   หรือต่างกระทรวงให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน  
 ๓. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



   

 

  ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ภาคทัณฑ์ /ตัดเงินเดือน /ลดเงินเดือน)..... 

--------------------------------- 

  ด้วย………………….(ชื่อ).....................เลขประจำตัวประชาชน………………………...ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑).........................สังกัด..................................................
ตำแหน่งเลขที่........................เงินเดือน...................บาท ได้กระทำผิดวินัยในกรณี..........(ระบุกรณีกระทำผิด
โดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด๒).......................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

พฤติการณเ์ป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน๓..................................................................................... 
ตามมาตรา.......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรได้รับโทษ....(สถานโทษใด 
อัตราโทษใด๔)....... / อ.ก.พ. .........(ชื่อ อ.ก.พ.)......... ในการประชุมครั้งที่..../๒๕... เมื่อวันที่….........…......... 
ได้พิจารณามีมติให้ลงโทษ........................(สถานโทษใด อัตราโทษใด๔)............................................................... 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) ...(มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ ง /มาตรา ๙๓  
วรรคสอง /มาตรา ๙๗ วรรคสอง๕)… และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ...(ข้อ ๑๑ (๒))... ข้อ ๖๗ (...) ข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ (...) ของกฎ ก.พ . ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่งลงโทษ..............  

 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนทีไ่ม่ใช้ให้ตัดออก) 

ภาคทัณฑ์ ……....….(ชื่อ)................  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

ตัดเงินเดือน……....….(ชื่อ)................ในอัตราร้อยละ...........ของเงินเดือน...................บาท 
เป็นจำนวนเงินที่ตัดเดือนละ......................บาท๖ เป็นเวลา…................เดือน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 
 

แบบ ดว. ๗/๒ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

ลดเงินเดือน……....….(ชื่อ)................ในอัตราร้อยละ...........ของเงินเดือน........................บาท 
เป็นจำนวนเงินที่ลด.....................บาท๖ และลดแล้วให้ได้รับเงินเดือน..........................บาท  

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้  ให้ อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 สั่ง  ณ  วันที่ ……………………………………..  

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง๗)........... 

 

หมายเหตุ     ๑.  ให้ระบุชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
  ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณใีห้ระบุทุกกรณ ี 
     - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง  

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
  - ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุคำว่า “ถือเป็นกรณคีวามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” ด้วย 
 ๓. ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้วยวินัย 
   และการรักษาวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ 
   จะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่
   ขณะกระทำผิด เว้นแต่กรณีท่ีไม่อาจลงโทษตามกฎหมายนั้นได้ 
 ๔. กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ให้แสดงด้วย 
 ๕.  ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุมาตรา ๙๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
  ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
  ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 
  
 



๓ 
 

 ๖. ถ้าจำนวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 
 ๗. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะดว้ย 



    

 
ครุฑ 

 
 คำสั่ง.................................... 

 ที่....../๒๕.. 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ปลดออก/ไล่ออก)..... 

--------------------------------- 

 

 ด้วย…………….(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน………………………...ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
/เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑).........สังกัด................................ 
ตำแหน่งเลขท่ี.............................เงินเดือน...................บาท  ไดก้ระทำผิดวินัยในกรณี..........(ระบุกรณีกระทำผิด
โดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด๒)......................................................... 
.......................................................................................................................................................................... .. 
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน๓................................................................................ ......
ตามมาตรา.........................แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ อ.ก.พ.  
.........(ชื่อ อ.ก.พ.).….....ในการประชุมครั้งที่ ......./๒๕... เมื่อวันที่……...............ได้พิจารณามีมติให้ลงโทษ 
.........(ปลดออก/ไล่ออก๔).................. 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...)...และมาตรา ๙๗ วรรคสอง๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๖๘ (...) ข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ (๓) ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ.....ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงสั่งลงโทษ.....(ปลด/ไล่)......(ชื่อ)........ออกจากราชการ 

 ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่……………………………....เป็นต้นไป๖  

 หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่ งนี้  ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ .ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

    

แบบ ดว. ๗/๓ 

แบบทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ………………………………….  

 (ลงชื่อ) 

   (.................ชื่อผู้สั่ง.................) 

  ................(ตำแหน่ง๗)...............  
  

หมายเหตุ   ๑. ให้ระบุชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน   
  ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณีให้ระบุทุกกรณ ี 
  - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
  - ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุคำว่า “ถือเป็นกรณคีวามผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” ด้วย 
 ๓. ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้วย 
  วินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ใช้บังคับจะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  ที่ใช้อยู่ขณะกระทำผิด 
 ๔. กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ให้แสดงด้วย 
 ๕. ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุมาตรา ๙๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 

  ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖๕ (๑) /(๒) /(๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย
 การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 

 ๖. ให้ระบุวันออกจากราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 
 ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๗. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

  

 



   

     

 

ครุฑ 
 
 คำสั่ง.................................... 

 ที.่...../๒๕.. 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ปลดออก/ ไล่ออก)..... 

กรณีมีคำสั่ง.....(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน).....ในกรณีที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 อ้างถึงคำสั่ง........................................... ... ที่ ....../๒๕.. สั่ง ณ วันที่ ............... ..........  
ให้..........................(ชื่อ).......................... เลขประจำตัวประชาชน.............................ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...............สังกัด.................................... ตำแหน่งเลขที่............. 
เงินเดือน...................บาท๒ ..........(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)..........เพ่ือรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณากรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง.......................................................  
ตามคำสั่ง....................................๓ ที.่...../๒๕... สั่ง ณ วันที่......................... โดยให้.........(พักราชการ/ออกจาก
ราชการไว้ก่อน).........ตั้งแต่วันที่...................... เป็นต้นไป 

 บัดนี้ อ.ก.พ. ...........(ชื่อ อ.ก.พ.)............. ในการประชุมครั้งที่...../๒๕... เมื่อวันที่................ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า...............(ชื่อ)…...........ได้กระทำผิดวินัยในกรณี ........(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุป
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด๔)............................................................. ... 
............................................................................................................................. ....................................... 
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน๕..................................... ............................................. 
ตามมาตรา................ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติ ให้ลงโทษ 
.....(ปลด/ไล่๖).....ออกจากราชการ 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...)๗ มาตรา ๙๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ๗ ข้อ ๖๘ (...) ข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ (๓) 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ... ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออก 
จากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงสั่งลงโทษ.....(ปลด/ไล่)............(ชื่อ)............. 
ออกจากราชการ 

  

แบบ ดว. ๗/๔ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ......................ซึ่งเป็นวันที่ต้อง...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ตามคำสั่งที่อ้างถึงเป็นต้นไป   

หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้  ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

  สั่ง  ณ  วันที ่…………………………………. 
  

 (ลงชื่อ) 

   (.................ชื่อผู้สั่ง.................) 

  ................(ตำแหน่ง๘)............... 

 
หมายเหต ุ   ๑.  ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 

     ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. ส่วนราชการ สังกัด ตำแหน่งเลขที่ และเงินเดือน ขณะมีคำสั่งพักราชการ/ให้ออกจาก

 ราชการไว้ก่อน 
 ๓. คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 ๔. - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณีให้ระบุทุกกรณ ี 
  - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
  - ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุคำว่า “ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” ด้วย 
 ๕. ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้ วย 

    วินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ 
    จะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ 
    ขณะกระทำผิด 

 ๖. กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ให้แสดงด้วย 
 ๗. ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุมาตรา ๙๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖๕ (๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 



๓ 
 

 ๘. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

   



     

 

 

ครุฑ 
 
 คำสั่ง.................................... 

 ที.่...../๒๕.. 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ปลดออก/ ไล่ออก)..... 

กรณีมีคำสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา 

--------------------------------- 

 

               อ้างถึงคำสั่ง................................. ที่.../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................ให้..........(ชื่อ)............. 
เลขประจำตัวประชาชน.....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.....(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑).....
สังกัด...........................  ตำแหน่งเลขที่.............. เงินเดือน...................บาท๒ ..........(พักราชการ/ออกจาก
ราชการไว้ก่อน).................(ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา/ในกรณีที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา)................
เรื่อง................................................................................................................................................................... ..
โดยให้..........(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน).......... ตั้งแต่วันที่...................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ อ.ก.พ. ........(ชื่อ อ.ก.พ).......... ในการประชุมครั้งที่....../๒๕... เมื่อวันที่..................
พิจารณาเห็นว่า..................(ชื่อ)...................กระทำความผิดอาญา ในกรณี .............(สรุปข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณีที่ปรากฏตามคำพิพากษา 
ถึงที่สุด)..................................................................................................................................... ................ 
และศาล...........(ชื่อศาล)..........มีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่.................และหมายเลขแดงที่
....................ให้...(จำคุกเป็นเวลา........../รับโทษที่หนักกว่าจำคุก)..... ฐาน....(ไม่ใช่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)......... พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำ
ความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษ 
ที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 
๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  
ตามข้อ ๖๕ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ลงโทษ.....(ปลดออก 
/ไล่ออก๓)......  

  

แบบ ดว. ๗/๕ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๙๕ วรรคสอง มาตรา ๙๗ วรรคสอง 
และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๖๕ (๒)  
ข้อ ๖๘ (...) ข้อ ๖๙ ข้อ ๗๐ (๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ....  
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงสั่งลงโทษ..........
(ปลด/ไล่).........(ชื่อ)..........ออกจากราชการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่......................ซึ่งเป็นวันที่ต้อง.....(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)....
ตามคำสั่งที่อ้างถึงเป็นต้นไป 

 หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่ งนี้  ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

   สั่ง  ณ  วันที่ ………………………………….  

 (ลงชื่อ) 

   (.................ชื่อผู้สั่ง.................) 

  ................(ตำแหน่ง๔)............... 

 
หมายเหตุ     ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 

 ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. ส่วนราชการ สังกัด ตำแหน่งเลขที่ และเงินเดือน ขณะมีคำสั่งพักราชการ/ให้ออกจาก

 ราชการไว้ก่อน   
 ๓. กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ให้แสดงด้วย 
 ๔. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



 

     

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่......./๒๕..... 

เรื่อง  ลงโทษกรณีคณะกรรมการ...(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)... ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

--------------------------------- 

 ด้วย...................(ชื่อ)...............เลขประจำตัวประชาชน......................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
/เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...... สังกัด............................ 
ตำแหน่งเลขที่............................เงินเดือน.............. .........บาท ได้ถูกคณะกรรมการ...(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)...  
ไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน......................................................................... ..... 
ตามมาตรา.......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่........................... 
โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ....(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)... 
มีมติ และให้ถือสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ...(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)....เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 บัดนี้ อ.ก.พ. .......…(ชื่อ อ.ก.พ.).…....... ในการประชุมครั้งที่....../๒๕.....เมื่อวันที่....................
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีคณะกรรมการ........(ป.ป.ช./ป.ป.ท.)....... มีคำวินิจฉัยว่า..............(ชื่อ).................. 
ได้กระทำผิดวินัย ในกรณี.........(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิด
อย่างไร เมื่อใด๒).......................................................................................................................... ...................... 
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน๓...................................................................................... 
ตามมาตรา................แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงมีมติให้ลงโทษ 
....(ปลดออก/ไล่ออก).....ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ...(ป.ป.ช/ป.ป.ท.)... มีมติชี้มูล 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (…) มาตรา ๙๗ วรรคสอง (และมาตรา ๑๐๐/๑๔) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ...(มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ /มาตรา................... 
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .......).....  
ประกอบข้อ ๖๘ ข้อ ๖๙ และข้อ ๗๐ (๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
และข้อ.......ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔   

จึงสั่งลงโทษ........(ปลด/ไล่).................(ชื่อ)...................ออกจากราชการ 

  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่.....................เป็นต้นไป๕ 

แบบ ดว. ๗/๖ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 

 

                 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล) 

 หากท่านจะฟ้องโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่  
วันที่ถูกลงโทษ ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือจะอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อ
พนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี หรือยื่นโดยส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้  ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้  
การฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือการอุทธรณ์คำสั่งต่อ ก.พ.ค. จะต้องเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่งเท่านั้น  

(กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูล) 

 หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่ งนี้  ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑   

 

   สั่ง  ณ  วันที่ ……………………………………..  

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)...........๖ 

 
หมายเหตุ    ๑.   ชื่อตำแหน่งตามที่มี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
    ตำแหน่งในการบริหารงาน ที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด (ถ้ามี) 
              ๒. - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี  
  - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
  



๓ 

 

 
 ๓. ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้วย 
      วินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
     ใช้บังคับจะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
     พลเรือนที่ใช้อยู่ขณะกระทำผิด 
 ๔. ในกรณีผู้ถูกลงโทษได้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ระบุมาตรา ๑๐๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
                     ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย 
 ๕. ให้ระบุวันออกจากราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 
  ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๖.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
   



 

 

     

ครุฑ 
 
 คำสั่ง.................................... 

 ที.่../๒๕... 

เรื่อง  สั่งงดโทษ 

--------------------------------- 

 

 ด้วย….…....(ชื่อ)............. เลขประจำตัวประชาชน.........……………..... ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...... สังกัด.................................... ตำแหน่งเลขที่............................ ...  
เงินเดือน.....................บาท ได้กระทำผิดวินัย ในกรณี .........(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด๒).......................................................................... ..... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................. ...............................................................  
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน๓................................................................. ....... 
ตามมาตรา......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์  
แต่เป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ..................(ระบุเหตุอันควรงดโทษ)..................... 
จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้...(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)... /อ.ก.พ. ....(ชื่อ อ.ก.พ.)..... 
ในการประชุมครั้งที่.../๒๕... เมื่อวันที่….........…........... ได้พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่กรณี 
เป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ... ...............(ระบุเหตุอันควรงดโทษ)..................... 
จึงมีมติงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้.....(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)..... 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และ...(มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๖ วรรคสาม 
/มาตรา ๙๓ วรรคสอง และมาตรา ๙๖ วรรคสาม /มาตรา ๙๖ วรรคสาม และมาตรา ๙๗ วรรคสอง)๔... 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ...(ข้อ ๑๑ (๓)/ข้อ ๕๙ (๒))... 
และข้อ ๗๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่งงดโทษ...........(ชื่อ)................... 
 โดยให้.....(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)๕..... 

  

 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 
แบบ ดว. ๗/๗ 



๒ 
 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณ ีส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหวัหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่………………………………….  

 (ลงชื่อ) 

   (.................ชื่อผู้สั่ง.................) 

  ................(ตำแหน่ง๖)............... 

 
หมายเหตุ    ๑.  ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน  
        ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒.  - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี  
  - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
  - ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุคำว่า “ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” ด้วย 
 
  



๓ 
 

 ๓.  ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้วย 
     วินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
      ใช้บังคับจะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ที่ใช้อยู่ขณะกระทำผิด 

 ๔.  ถ้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งให้ระบุมาตรา ๙๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
   ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
   ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วย 
 ๕.  การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน ให้ดำเนนิการต่างหากแยกจากคำสั่งนี้ 
 ๖.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
 ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



  

 

ครุฑ 
 
 คำสั่ง.................................... 

 ที่....../๒๕.... 

เรื่อง  สั่งงดโทษ  

กรณีออกจากราชการไปแล้ว ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ 

--------------------------------- 

 ด้วย….…....(ชื่อ)................... เลขประจำตัวประชาชน.........……………..... ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...... สังกัด............................. ... ตำแหน่งเลขที่............................ ...  
เงินเดือน.....................บาท๒ ได้กระทำผิดวินัย ในกรณี..........(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญว่าผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด๓)...............................................................................................  
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน๔.......................................... ........ตามมาตรา........ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจาก...............(ชื่อ)..................เป็นผู้ที่ 
ได้ออกจากราชการไปแล้ว โดย.....................(ระบุเหตุออกจากราชการ).........................ตั้งแต่วันที่................ 
จึงให้งดโทษ /อ.ก.พ. ........(ชื่อ อ.ก.พ.)..........ในการประชุมครั้งที่ .../๒๕... เมื่อวันที่….........…..............  
จึงมมีติให้งดโทษ 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่งงดโทษ................(ชื่อ)....................... 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

  หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อผู้ทำคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อ 
ผู้ทำคำสั่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   สั่ง  ณ  วันที่ ………………………………….  

 (ลงชื่อ) 

   (.................ชื่อผู้สั่ง.................) 

   ................(ตำแหน่ง๕)............... 

แบบ ดว. ๗/๘ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 
หมายเหตุ ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
  ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ และเงินเดือน ขณะออกจากราชการ 
 ๓. - ถ้ากระทำผิดวินัยหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี  
  - ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการตำแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวง

   ให้ระบุด้วย โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืน 
 ๔.  ถ้าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่บทบัญญัติว่าด้วย 
  วินัยและการรักษาวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ใช้บังคับจะต้องปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  ทีใ่ช้อยู่ขณะกระทำผิด 
 ๕. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

  

 



 

 

หมวด ๗ การมีคำสั่งใหมก่รณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ  

แบบ ดว. ๘/๑ ถึง ดว. ๘/๑๔ 

แบบ ดว. ๘ 
การสั่งใหม่ จากโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสถานอื่น / ไม่ร้ายแรง / 
งดโทษ / ยกโทษ  

๘/๑ สั่ง...(เพ่ิมโทษปลดออกเป็นไล่ออก/ลดโทษไล่ออกเปน็ปลดออก)... 

๘/๒ สั่งลดโทษ...(ปลดออก/ไล่ออก)...เป็นโทษไม่ร้ายแรง 

๘/๓ สั่งให้ผู้ถูก...(ปลดออก/ไล่ออก)...กลับเข้ารับราชการ และงดโทษให้ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม 

๘/๔ 
สั่งงดโทษ กรณีออกจากราชการไปแล้วตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่/สั่งยุติเรื่อง ให้ผู้ถูก...(ปลดออก/ไล่ออก)... 
ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

๘/๕ สั่งยกโทษ...(ปลดออก/ไล่ออก)...และให้กลับเข้ารับราชการ 

๘/๖ สั่งยกโทษ...(ปลดออก/ไล่ออก)...ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

 
การสั่งใหม่ จากโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง / ไม่ร้ายแรงสถานอื่น / 
งดโทษ / ยกโทษ 

๘/๗ สั่งเพิ่มโทษ...(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)... เป็น...(ปลดออก/ไล่ออก)... 

๘/๘ สั่งเพิ่มโทษ...(ภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ์เป็นลดเงินเดือน/ตัดเงินเดือนเป็นลดเงินเดือน)... 

๘/๙ สั่งลดโทษ...(ลดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์/ลดเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน/ตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์)... 

๘/๑๐ สั่ง...(เพ่ิมอัตราโทษ/ลดอัตราโทษ)...ของโทษลดเงินเดือน 

๘/๑๑ สั่ง...(เพ่ิมอัตราโทษ/ลดอัตราโทษ)...ของโทษตัดเงินเดือน 

๘/๑๒ สั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้ถูกลงโทษ...(ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)... 

๘/๑๓ สั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 

๘/๑๔ สั่งยกโทษ...(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)... 

 



                                                                 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง สั่ง....(เพ่ิมโทษปลดออกเป็นไล่ออก/ลดโทษไล่ออกเป็นปลดออก)..... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง..........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง...................(ชื่อตำแหน่งและระดับ)......................สังกัด...............................ตำแหน่งเลขท่ี.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)....................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน.................................................................................. 
ตามมาตรา......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก/ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที.่.......................เป็นต้นไป 

  บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.....................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
ให้...(เพ่ิมโทษเป็นไล่ออก/ลดโทษเป็นปลดออก)... โดยเห็นว่า................(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)............................................................  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง ....(มาตรา ๑๐๓ 
และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕).... 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๕ ของกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ..... ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงยกเลิกคำสั่ง..............(ที่ อ้างถึง).........ที่ ..../๒๕.. สั่ง ณ  
วันที่..........................๑ และให้ลงโทษ................(ปลด/ไล่).....................(ชื่อ)......................ออกจากราชการ  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่..........................ซึ่งเป็นวันออกจากราชการตามคำสั่งลงโทษเดิม๒  

 

แบบ ดว. ๘/๑ 
 

 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากทา่นประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  

โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๓)........... 

 

หมายเหตุ   ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 
พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 

 ๒. ถ้าวันออกจากราชการตามคำสั่งเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกต้อง  
ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๓.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งลดโทษ...(ปลดออก/ไล่ออก)...เป็นโทษไม่ร้ายแรง 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง...........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ)..................เลขประจำตัวประชาชน........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด...................................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................................................ ........... 
.................................................................................................................................................................. ..........
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน.....................................................................................
ตามมาตรา......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก/ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที่.......................เป็นต้นไป  

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง.....(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง....................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอื่น)......
ให้ลดโทษเป็น.......(ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ......../ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ.......เป็นเวลา........ เดือน/
ภาคทัณฑ์)....... โดยเห็นว่า.......................(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผล 
อันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)……………………………………………………………………………….…………  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) มาตรา ๙๖ ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)… แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง.................(ท่ีอ้างถึง)..................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่..................................๑ 

  ๒. ให้..............(ชื่อ)..............เลขประจำตัวประชาชน...........................กลับเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่ง๒ ประเภท.......................ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหนง่และระดับ๓).............. สังกัด...........................
ตำแหน่งเลขท่ี................เงินเดือน........................บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่......................................เป็นต้นไป๔  

แบบ ดว. ๘/๒ 
 

แบบทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

  ๓. ลงโทษ……………………… 
 

(เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
ลดเงินเดือน.............(ชื่อ)...............ในอัตราร้อยละ........ของเงินเดือน........................บาท 

เป็นจำนวนเงินที่ลด.............บาท๕ และลดแล้วให้ได้รับเงินเดือน....................บาท 

ทั้งนี ้ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

ตัดเงินเดือน.............(ชื่อ)...............ในอัตราร้อยละ........ของเงินเดือน........................บาท 
เป็นจำนวนเงินที่ตัดเดือนละ........................บาท๕ เป็นเวลา..........เดือน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

ภาคทัณฑ์................(ชื่อ).............. 

ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

 ๔. เงินเดือนระหว่างที่................(ชื่อ)..............ไม่ได้รับ เนื่องจากถูก.....(ปลดออก/ไล่ออก).....
จากราชการตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 

  (ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

          (กรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑     

 (กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๓ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๖)........... 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 
  พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๒.  ต้องให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน 

และระดับเดียวกันหรือตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด ที่ผู้นี้มีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

  ๓.  ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
  ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี)  
 ๔.  การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้ารับราชการในวันที่กำหนดในคำสั่งซึ่งต้องไม่ก่อน

วันที่ออกคำสั่ง 
  ๕. ถ้าจำนวนเงินที่จะตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

 ๖.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 

ที่..../๒๕.. 
เรื่อง  สั่งให้ผู้ถูกลงโทษ.....(ปลดออก/ไล่ออก)..... 

กลับเข้ารับราชการ และงดโทษให้ตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)................ ..สังกัด...................................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน............................................ ............................................ 
ตามมาตรา.......... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก/ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที่.......................เป็นต้นไป  

 บัดนี้ ได้รับแจง้.....(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอื่น).....
เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์  โดยเห็นว่า.......(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผล 
อันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)..................................................................................................... 
แต่กรณีเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ...........(ระบุเหตุอันควรงดโทษ).................... 
จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้............(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)............. 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๙๖ วรรคสาม ...(มาตรา ๑๐๓ และ
มาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕).... 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๑ ข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ของกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้  

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

  ๒. ให้..............(ชื่อ)..............เลขประจำตัวประชาชน...........................กลับเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่ง๒ ประเภท.......................ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๓).............. สังกัด...........................
ตำแหน่งเลขที.่...............เงินเดือน........................บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่......................................เป็นต้นไป๔  

แบบ ดว. ๘/๓ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

  ๓. งดโทษ..........(ชื่อ)......... โดยให้...........(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน๕)........... 

 ๔. เงินเดือนระหว่างที่.............(ชื่อ).............ไม่ได้รับเนื่องจากถูก.....(ปลดออก/ไล่ออก).....
จากราชการตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นต่อไป 

 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยยื่น
ต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

  สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๖)........... 



๓ 
 

 
หมายเหตุ   ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
  ๒. ต้องให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน 

และระดับเดียวกันหรือตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด ที่ผู้นี้มีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

 ๓. ชื่อตำแหน่งตามที่มีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด (ถ้ามี) 

 ๔.  การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้ารับราชการในวันที่กำหนดในคำสั่งซึ่งต้องไม่ก่อน
วันที่ออกคำสั่ง 

 ๕.  การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน ให้ดำเนินการต่างหากแยกจากคำสั่งนี้ 
 ๖.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหนา้ที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
 



 

 

  ครุฑ 

คำสั่ง.................................. 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งงดโทษ กรณีออกจากราชการไปแล้วตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่/สั่งยุติเรื่อง 
ให้ผู้ถูกลงโทษ...(ปลดออก/ไล่ออก)...ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด...................................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)................... .................................................... 
................................................................................................................................................. ...........................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน............................................. .................................... ...... 
ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก /ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที่........................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง.....(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)..... 
ให้............(ลดโทษเป็นภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ.........เป็นเวลา..........เดือน/ลดเงินเดือน 
ในอัตราร้อยละ........../งดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)............โดยเห็นว่า
..............(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/ 
คำวินิจฉัย)......................................................................................................................................... ..........  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ .....(มาตรา ๑๐๓ และ
มาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)…... 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้  

  

 

แบบ ดว. ๘/๔ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง.........................................ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่.....................................๑ 

 ๒. กรณีที่..................(ชื่อ)....................กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตาม...........(มติของ 
อ.ก.พ. กระทรวง/มติของ ก.พ./คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค./ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)..............ดังกล่าวข้างต้น 
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นี้กลับเข้ารับราชการและไม่อาจมีคำสั่ง.........(ลงโทษใหม่/งดโทษ)...........
ตามมาตรา ๙๖ ได้ เนื่องจาก............................................................................................................................... 

 

(เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

ผู้นี้เป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕.. อยู่ก่อนมีคำสั่งลงโทษตามคำสั่งที่อ้างถึง จึงให้งดโทษ.................(ชื่อ).................... 
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ
เข้ารับราชการ 

หลังจากถูกลงโทษตามคำสั่งที่ อ้างถึง ผู้นี้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕.. เมื่อยกเลิกคำสั่งลงโทษดังกล่าวมีผลให้ผู้นี้เป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕.. ก่อนมีคำสั่งใหม่นี้ จึงให้งดโทษ..............(ชื่อ)....................
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ
เข้ารับราชการ 

ผู้นี้ได้ถึงแก่ความตาย ตั้งแต่วันที่................ .................ก่อนมีคำสั่งใหม่นี้ จึงให้ยุติเรื่อง
....................(ชื่อ)...................... 

ผู้นี้เป็นผู้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว โดย................(ระบุเหตุ๒)...........................
ตั้งแต่วันที่.........................................จึงงดโทษให้....................(ชื่อ)......................ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

 
 ๓. เงินเดือนระหว่างที่...............(ชื่อ)...............ไม่ได้รับเนื่องจากถูก.....(ปลดออก/ไล่ออก).....
จากราชการตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 

 

 

 



๓ 
 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อผู้ทำคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ทำคำสั่ง 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙   

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  

โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๓)........... 

 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทัง้ระบุเลขคำสั่งใหม่ดว้ย 
 ๒. ระบุเหตุออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน เช่น ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามคำสั่ง

........................ที.่.../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................ตั้งแต่วันท่ี..............................เปน็ต้นไป 
 ๓.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
 



 

 

    ครุฑ 

คำสั่ง.................................. 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งยกโทษ.....(ปลดออก/ไล่ออก).....และให้กลับเข้ารับราชการ 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด.......................... .........ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี).................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน.................................................................................... 
ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก/ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที่........................เป็นต้นไป 

  บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/ มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
ให้ยกโทษ โดยเห็นว่า…………………(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็น
ข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)....................................... ................................................................  
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/ 
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)... แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้  

 ๑. ยกโทษให.้...................(ชื่อ)...................พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดวินัย  

 ๒. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑   

 ๓. ให้..............(ชื่อ)..............เลขประจำตัวประชาชน...........................กลับเข้ารับราชการ 
ในตำแหน่ง๒ ประเภท.......................ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๓).............. สังกัด...........................
ตำแหน่งเลขท่ี................เงินเดือน........................บาท ทัง้นี้ ตั้งแต.่..............................เป็นต้นไป๔ 

แบบ ดว. ๘/๕ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

  ๔. เงินเดือนระหว่างที่.............(ชื่อ).............ไม่ได้รับเนื่องจากถูก.....(ปลดออก/ไล่ออก).....
จากราชการตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๕)........... 

  

หมายเหตุ  ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก  
พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 

 ๒.  ต้องให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน 
และระดับเดียวกันหรือตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด ที่ผู้นี้มีคุณสมบัติตรง 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

 ๓.  ชื่อตำแหน่งตามที่มีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
ตำแหนง่ในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด (ถ้ามี) 

 ๔.  การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้ารับราชการในวันที่กำหนดในคำสั่งซึ่งต้องไม่ก่อน
วันที่ออกคำสั่ง 

 ๕.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

  ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งยกโทษ.....(ปลดออก/ไล่ออก)..... ในกรณีมีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด... ................................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........................... ............................................ 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน................................................................................. 
ตามมาตรา....... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ปลดออก/ไล่ออก)...
จากราชการ ตั้งแต่วันที่........................เป็นต้นไป  

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)... 
ให้ยกโทษ โดยเห็นว่า...........................(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็น
ข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................... ......................................... .... 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ 
และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)… แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๖ วรรคสาม ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึสั่ง ดังนี้  

 ๑. ยกโทษให้....................(ชื่อ)...................พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดวินัย  

 ๒. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

แต่มีเหตุที่ไม่อาจสั่งใหผู้้นี้กลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจาก.................................................................................. 

 

แบบ ดว. ๘/๖ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 

(เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

ผู้นี้เป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕.. อยู่ก่อนมีคำสั่งลงโทษตามคำสั่งที่อ้างถึง  

หลังจากถูกลงโทษตามคำสั่งที่ อ้างถึง ผู้นี้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕.. เมื่อยกเลิกคำสั่งลงโทษดังกล่าวมีผลให้ผู้นี้เป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕.. ก่อนมีคำสั่งใหม่นี้  

ผู้นี้ได้ถึงแก่ความตาย ตั้งแต่วันที่.................................ก่อนมีคำสั่งใหม่นี้  

ผู้นี้เป็นผู้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนอยู่ก่อนแล้ว โดย..............(ระบุเหตุ๒).............................
ตั้งแต่วันที.่......................... 
 
 ๓. เงินเดือนระหว่างที่...........(ชื่อ).............ไม่ได้รับเนื่องจากถูก...........(ปลดออก/ไล่ออก)........... 
จากราชการตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้เบิกจ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๓)........... 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
  ๒.  ระบุเหตุออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน เช่น ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตามคำสั่ง

.........................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................ตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไป 
  ๓.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งเพ่ิมโทษ.....(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)..... 
เป็น.....(ปลดออก/ไล่ออก)..... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง..........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..............................สังกัด...............................ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)................... .................................................... 
................................................................................................................................. ...........................................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน............................................ ......................................
ตามมาตรา....... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้.....(ภาคทัณฑ์ ตั้งแต่
วันที่....................เป็นต้นไป/ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ......ของเงินเดือน.................บาท เป็นเวลา.............
เดือน ตั้งแต่เดือน...................... ...เป็นต้นไป/ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ.....ของเงินเดือน................บาท  
ตั้งแต่เดือน..................เป็นต้นไป)...... 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)... 
ให้เพ่ิมโทษเป็น.........(ปลดออก/ไล่ออก).........จากราชการ  โดยเห็นว่า....................(สรุปข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)..........................  
......................................................................................................................................................... ................... 
........................................................................................................................................................................... .  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/ 
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)... แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔/ข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๓) (ข)๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ.... ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงสั่ง ดังนี้ 

 

แบบ ดว. ๘/๗ 
 

แบบทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

   ๑. ยกเลิกคำสั่ง.................(ท่ีอ้างถึง).................ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่.............................๒ 

 ๒. ลงโทษ...(ปลด/ไล่)..................(ชื่อ).......................ตำแหน่ง........................(ชื่อตำแหน่ง
และระดับปัจจุบัน)........ สังกัด.....................................ตำแหน่งเลขที่................เงินเดือน..................บาท ๓ 
ออกจากราชการ   

 ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่……............................…เป็นต้นไป  

 

สำหรับกรณีเพ่ิมโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออกให้ใช้ ๓. ต่อไปนี้ด้วย 

                      ๓. เงินเดือนที่ได้.....(ตัด/ลด).....ไปแล้วตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้
...........(ชื่อ).............ต่อไป 

  

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑       

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๔)........... 



๓ 
 

หมายเหตุ  ๑. ข้อ ๗๗ (๓) (ข) ใช้เฉพาะกรณีการเพ่ิมโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน เป็นปลดออก/ไล่ออก 
เท่านั้น 

 ๒. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 
พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 

 ๓.  กรณีเพ่ิมโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน  เป็นปลดออก/ไล่ออก ให้ระบุ เงินเดือนที่ปรับแล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 

 ๔.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งเพิ่มโทษ...(ภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน/ภาคทัณฑ์เป็นลดเงินเดือน/ตัดเงินเดือนเป็นลดเงินเดือน)... 

 ---------------------------------  

 อ้างถึงคำสั่ง..........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)................. .............สังกัด...............................ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี).................................................... ................... 
............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................. 
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน....... ..........................................................................
ตามมาตรา....... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้.....(ภาคทัณฑ์ ตั้งแต่
วันที่...................เป็นต้นไป/ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ......ของเงินเดือน.................บาท เป็นเวลา.........เดือน 
ตั้งแต่เดือน......................เปน็ต้นไป).... 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)... 
ให้เพ่ิมโทษเป็น......(ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ...เป็นเวลา........เดือน/ลดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ...).... 
โดยเห็นว่า............(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการ 
มีมติ/คำวินิจฉัย).................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................................................. 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (....) ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา 
๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)… แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๓) (ก) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

 ๒. ลงโทษ...(ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)..................(ชื่อ).......................ตำแหน่ง.............. ...
(ชื่อตำแหน่งและระดับปัจจุบัน)........ สังกัด.........................ตำแหน่งเลขท่ี................เงินเดือน..................บาท๒  
 

แบบ ดว. ๘/๘ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

ในอัตราร้อยละ.............ของเงินเดือน................บาท ที่ได้รับในขณะที่มีคำสั่งลงโทษเดิม......(เป็นจำนวนเงินที่ตัด
เดือนละ..................บาท เป็นเวลา.....เดือน/เป็นจำนวนเงินทีล่ด....................บาท และลดแล้วให้ได้รับเงินเดือน
................บาท๓)...... 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

 

สำหรับกรณีเพ่ิมโทษตัดเงินเดือนเป็นลดเงินเดือนให้ใช้ ๓. ต่อไปนี้ด้วย 

                      ๓. เงินเดือนที่ได้ตัดไปแล้วตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้.........(ชื่อ)..........
ต่อไป 

  

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑       

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                    หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๔)........... 

 
 
 



๓ 
 

หมายเหตุ ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 
         พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๒.  กรณีเพ่ิมโทษตัดเงินเดือนเป็นลดเงินเดือน ให้ระบุเงินเดือนที่ปรับแล้วตามกฎหมายว่าด้วย 
                    การเลื่อนเงินเดือน  
 ๓.  ถ้าจำนวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง    
 ๔.   ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งลดโทษ...(ลดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ/์ลดเงินเดือนเป็นตัดเงินเดือน/ตัดเงินเดือนเป็นภาคทัณฑ์)... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง....................................... ...ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)....................... .......สังกัด...............................ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)....................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ....................... 

พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน............................................ ................................ 
ตามมาตรา....... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ลดเงินเดือนในอัตรา 
ร้อยละ......ของเงินเดือน...................บาท/ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ....ของเงินเดือน....................บาท  
เป็นเวลา....เดือน ตั้งแต่เดอืน......................เปน็ต้นไป).......... 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
ให้ลดโทษเป็น.....(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ..........เป็นเวลา..........เดือน).... โดยเห็นว่า.........
(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย).......  
........................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .......................................... 

 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) .....(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)..... แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และ...(ข้อ ๗๗ (๓) (ค)/ข้อ ๗๗ (๓) (ง) )...  
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

                   

แบบ ดว. ๘/๙ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง.................(ท่ีอ้างถึง).................ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่.............................๑ 

 ๒. ลงโทษ.............................. 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไมใ่ช้ให้ตัดออก) 

ภาคทัณฑ์..................(ชื่อ).....................ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหน่งและระดบัปัจจุบัน)......... 
สังกัด...............................................ตำแหน่งเลขท่ี................เงินเดือน..................บาท๒  

ทัง้นี้ ตั้งแต่วันทีม่ีคำสั่งเป็นต้นไป 

ตัดเงินเดือน..................(ชื่อ)....................ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งและระดับปัจจุบัน).. .. 
สังกัด...............................................ตำแหน่งเลขที่................ เงินเดือน..................บาท๒ ในอัตราร้อยละ......
ของเงินเดือน............บาท ที่ได้รับในขณะที่มีคำสั่งลงโทษเดิม เป็นจำนวนเงินที่ตัดเดือนละ...................บาท๓ 
เป็นเวลา..............เดือน 

ทั้งนี ้ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป 

 ๓. เงินเดือนที่ได้ ...(ตัด/ลด)...ไปแล้วตามคำสั่งที่ อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้  
....................(ชื่อ)................... ต่อไป 

 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑       

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๓ 
 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๔)........... 

 
หมายเหตุ  ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๒.  เงินเดือนที่ปรับแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน                   
  ๓.  ถ้าจำนวนเงินที่จะตัดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 
 ๔.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าทีเ่กี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
 
  
 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่ง...(เพ่ิมอัตราโทษ/ลดอัตราโทษ)...ของโทษลดเงินเดือน 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง..........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..............................สังกัด.......................... .....ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี).................................................... ................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน................................................................................... 
ตามมาตรา...... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ลดเงินเดือนในอัตรา 
ร้อยละ.....ของเงินเดือน................บาท ตั้งแต่เดือน.................เปน็ต้นไป 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
ให้...(เพ่ิมโทษ/ลดโทษ)...เป็นลดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ........ โดยเห็นว่า..................(สรุปข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)...................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗  (...) .....(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)..... แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๓) (จ) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง.................(ท่ีอ้างถึง).................ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่.............................๑ 

 ๒. ลงโทษลดเงินเดือน....................(ชื่อ)......................ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งและระดับ
ปัจจุบัน).... สังกัด.................................ตำแหน่งเลขที่................เงินเดือน..................บาท๒ ในอัตราร้อยละ..... 
ของเงินเดือน......................บาท ที่ได้รับในขณะที่มีคำสั่งลงโทษเดิม เป็นจำนวนเงินที่ลด.........................บาท๓ 
และลดแล้วให้ไดร้ับเงินเดือน................บาท๔  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป  

แบบ ดว. ๘/๑๐ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๓. เงินเดือนที่ได้ลดไปแล้วตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้..........(ชื่อ).............
ต่อไป 

 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑       

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  

โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๕)........... 

 
หมายเหตุ ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๒. เงินเดือนที่ปรับแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน             
 ๓. ถ้าจำนวนเงินทีจ่ะต้องลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษท้ิง    
 ๔. เงินเดือนปัจจุบันลบด้วยจำนวนเงินที่ลด 
 ๕.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่ง...(เพ่ิมอัตราโทษ/ลดอัตราโทษ๑)...ของโทษตัดเงินเดือน 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง..........................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................................... 
ลงโทษ.................(ชื่อ).................เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..............................สังกัด.......................... .....ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน.........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี).................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน.............................................................................. 
ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ตัดเงินเดือนในอัตรา 
ร้อยละ..... เป็นเวลา......เดือน ตั้งแต่เดือน.................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/ มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
ให้...(เพ่ิมโทษ/ลดโทษ)...เป็นตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ... เป็นเวลา.....เดือน โดยเห็นว่า......(สรุปข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย) .........................  
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ......... 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗  (...) .....(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/
มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)…. แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๓) (จ) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง.................(ที่อ้างถึง).................ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่.............................๒ 

 ๒. ลงโทษตัดเงินเดือน...................(ชื่อ).....................ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งและระดับ
ปจัจุบัน).... สังกัด.................................ตำแหน่งเลขที่.............. ..เงินเดือน..................บาท๓ ในอัตราร้อยละ..... 
ของเงินเดือน.................บาท ที่ได้รับในขณะที่มีคำสั่งลงโทษเดิม เป็นจำนวนเงินที่ตัดเดือนละ................บาท๔ 
เป็นเวลา........เดือน  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป 

แบบ ดว. ๘/๑๑ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๓. เงินเดือนที่ได้ตัดไปแล้วตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้..........(ชื่อ).............
ต่อไป 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีเป็นการสั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง/ก.พ.) 
หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน 

ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑       

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๕)........... 

 
หมายเหตุ   ๑. อัตราโทษ หมายถึง อัตรารอ้ยละของจำนวนเงินที่ตัด และจำนวนเดือน 
 ๒.   ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๓.  เงินเดือนที่ปรับแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน             
 ๔.   จำนวนเงินที่จะตัดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 
 ๕.   ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้ถูกลงโทษ.....(ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)..... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด........ ...........................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี).............................. ......................................... 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน.................................................................................
ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ตัดเงินเดือนในอัตรา
ร้อยละ.......เป็นเวลา..........เดือน ตั้งแต่เดือน............... เป็นต้นไป/ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ....ของเงินเดือน
..................บาท ตั้งแต่เดือน.............เป็นต้นไป)... 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)...
เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์  โดยเห็นว่า.......(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผล 
อันเป็นข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย).......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................  
แต่กรณีเป็นการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ.........(ระบุเหตุอันควรงดโทษ)...................... 
จึงงดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้..............(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน).............. 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๙๖ วรรคสาม ....(มาตรา ๑๐๓ 
และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)…. 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๒) ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

  

แบบ ดว. ๘/๑๒ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๒. งดโทษ..................(ชื่อ).......................ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งและระดับปัจจุบัน).... 
สังกัด........................... ตำแหน่งเลขท่ี..............เงินเดือน.....................บาท๒ โดยให้...(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/
ว่ากล่าวตักเตือน๓)...   

 ๓. เงินเดือนที่ได้.....(ตัด/ลด).....ไปแล้วตามคำสั่งที่ อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้
.................(ชื่อ)............. ต่อไป  

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดีเป็นผู้สั่ง) 
 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยยื่น
ต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
 หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  

โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

    สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๔)........... 



๓ 
 

หมายเหตุ  ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิ ก 
พร้อมทัง้ระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 

                 ๒. เงินเดือนที่ปรับแล้วตามกฎหมายว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
 ๓. การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน ให้ดำเนินการต่างหากแยกจากคำสั่งนี้ 
                 ๔.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด...................................ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................... ........................................ 
............................................................................................................................................................................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน.................................................................................. 
ตามมาตรา...... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ภาคทัณฑ์ ตั้งแต่ 
วันที่.....................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง...(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง.........................ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/ตามมาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)... 
ให้งดโทษภาคทัณฑ์ โดยให้...(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน)... โดยเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิด
วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ..................................(ระบเุหตุอันควรงดโทษ)........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) มาตรา ๙๖ วรรคสาม ....(มาตรา ๑๐๓ 
และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)…. 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔  ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

 ๒. งดโทษ..................(ชื่อ).......................ตำแหน่ง....(ชื่อตำแหน่งและระดับปัจจุบัน).... 
สังกัด........................... ตำแหน่งเลขท่ี..............เงินเดือน.....................บาท โดยให้...(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/
ว่ากล่าวตักเตือน๒)...   

  

 

แบบ ดว. ๘/๑๓ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 

(ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดเีป็นผู้ส่ัง) 
 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวง 
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
หรือปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยยื่น
ต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีเป็นการสั่งตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.) 
                     หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด  
โดยวิธีการยื่นฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือยื่นฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๙  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

  สั่ง  ณ  วันที ่…………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๓)........... 

 
 
 



๓ 
 

หมายเหต ุ ๑. ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 
พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 

 ๒. การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตอืน ให้ดำเนินการต่างหากแยกจากคำสั่งนี้ 
 ๓.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบัการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 



 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งยกโทษ...(ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน)... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง............................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่........................................ 
ลงโทษ....................(ชื่อ)...................เลขประจำตัวประชาชน....................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง..............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..................สังกัด................................... ตำแหน่งเลขที่...............
เงินเดือน........................บาท ในกรณี...............(ระบุกรณีกระทำผิดโดยสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญว่า 
ผู้นี้กระทำผิดอย่างไร เมื่อใด ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)........................................................... ............ 
..................................................................................................................................................... .......................
พฤติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐาน....................... .................................................. 
ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้...(ภาคทัณฑ์ ตั้งแต่ 
วันที่.................เป็นต้นไป/ตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ.......เป็นเวลา......เดือน ตั้งแต่เดือน...............เป็นต้นไป/
ลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ.....ของเงินเดือน...............บาท ตั้งแต่เดือน..............เป็นต้นไป) 

 บัดนี้ ได้รับแจ้ง....(มติของ อ.ก.พ. กระทรวง................. ........ตามมาตรา ๑๐๓/มติของ ก.พ. 
ตามมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๐๔/คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามมาตรา ๑๑๖/ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน)..... 
ให้ยกโทษ โดยเห็นว่า.............................(สรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อพิจารณา และเหตุผลอันเป็น
ข้อสนับสนุนในการมีมติ/คำวินิจฉัย)....................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) ...(มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๔ 
และมาตรา ๑๐๕/มาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๑๖/และมาตรา ๑๐๕)… แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๔ และข้อ ๗๗ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จงึสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ยกโทษให้.....................(ชื่อ).....................พ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดวินัย  

 ๒. ยกเลิกคำสั่ง................(ท่ีอ้างถึง)...............ที่........../๒๕.. สั่ง ณ วันที่................................๑ 

  

แบบ ดว. ๘/๑๔ 
 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

สำหรับกรณยีกโทษตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือนให้ใช้ ๓. ต่อไปนี้ด้วย 

                      ๓. เงินเดือนที่ได้.....(ตัด/ลด).....ไปแล้วตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายคืนให้
...........(ชื่อ).............ต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๒)........... 

 
 
หมายเหตุ  ๑.  ให้ทำเครื่องหมายแสดงการยกเลิกให้ปรากฏชัดในต้นฉบับและคู่ฉบับคำสั่งที่ยกเลิก 

พร้อมทั้งระบุเลขคำสั่งใหม่ด้วย 
 ๒.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
 



หมวด ๘  

ส่วนที่ ๑  
คำสั่งพักราชการ และคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

แบบ ดว. ๙/๑ ถึง ดว. ๙/๕ 

 

แบบ ดว. คำสั่งเรื่อง 

๙/๑ ให้พักราชการ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  

๙/๒ ให้พักราชการ กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา 

๙/๓ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  

๙/๔ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา 

๙/๕ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่งพักราชการ  

 
 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.... 

เรื่อง  ให้พักราชการ กรณถีูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  

--------------------------------- 

 ด้วย...............(ชื่อ)...............เลขประจำตัวประชาชน.........................ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑).............สังกัด.......................................... ตำแหน่งเลขที่.................
เงินเดือน...........................บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

ตามคำสั่ง๒.................................ท่ี................/๒๕.........สั่ง ณ วันที.่.................ในเรื่อง............(สรุปเรื่องท่ีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน ถ้ามีหลายเรื่องให้สรุปทุกเรื่อง)............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

และมีเหตุให้พักราชการ คือ………(ระบุเหตุที่จะสั่งพักราชการ ตามข้อ ๗๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) .………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๘ และข้อ ๘๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงสั่งให้...............(ชื่อ)...............พักราชการ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่........................……เป็นต้นไป๓ 

 

 

 

 

                                 แบบ ดว. ๙/๑  

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

                              สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 
 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
........... (ตำแหน่ง)๔...........  

หมายเหตุ  ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน  
                    ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
                ๒. ถ้าถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสำนวนและมีเหตุให้สั่งพักราชการได้ทุกสำนวน ให้ระบุเรื่อง 

 และคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 
๓. การสั่งพักราชการให้สั่งพักตั้งแต่วันออกคำสั่ง เว้นแต่กรณีมีเหตุตามข้อ ๘๑ (๑)/(๒) ให้สั่งพัก 

         ย้อนหลังได้ 
๔. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย  

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ส่ัง) 

       หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ ได้  ภ าย ในสามสิบ วันนั บแต่ วันทราบหรือถื อว่ าทราบคำสั่ งนี้  ต ามมาตรา ๑๒ ๓  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ 
และการพจิารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.... 

เรื่อง  ให้พักราชการ กรณถีูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา  

--------------------------------- 

 ด้วย...............(ชื่อ)...............เลขประจำตัวประชาชน.........................ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง..........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑).............สังกัด....................................... ตำแหน่งเลขที่........................
เงินเดือน..................... บาท มีกรณี....(ถูกฟ้อง๒คดีอาญาต่อศาล................. คดีหมายเลขดำที่............../ 
ต้องหา๒ว่ากระทำความผิดอาญาจนตกเป็นผู้ต้องหา)..... ในเรื่อง..........(สรุปเรื่องที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา 
ว่ากระทำผิดอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้สรุปทุกเรื่อง).......................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................. ..............................................................................  

และมีเหตุให้พักราชการ คือ …..(ระบุเหตุที่จะสั่งพักราชการ ตามข้อ ๗๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๘ และข้อ ๘๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงสั่งให้...............(ชื่อ)...............พักราชการ  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่........................……เป็นต้นไป๓ 

                                 แบบ ดว. ๙/๒  

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

                              สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 
 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
........... (ตำแหน่ง)๔...........  

 

หมายเหตุ  ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน  
                    ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
                ๒. คดีอาญาที่ถูกฟ้องหรือต้องหาไม่ใช่เป็นคดีความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด 
  ลหุโทษ และถ้าถูกฟ้องหรือต้องหาหลายคดีและมีเหตุให้สั่งพักราชการได้ทุกคดีให้ระบุทุกคดี 

๓. การสั่งพักราชการให้สั่งพักตั้งแต่วันออกคำสั่ง เว้นแต่กรณีมีเหตุตามข้อ ๘๑ (๑)/(๒) ให้สั่งพัก 
         ย้อนหลังได้ 

๔. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย  

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

       หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้  ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ ได้  ภ าย ในสามสิ บ วันนั บแต่ วันทราบหรือถื อว่ าทราบคำสั่ งนี้  ต ามมาตรา ๑๒ ๓  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ 
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



  

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.... 

เรื่อง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  

--------------------------------- 

 ด้วย...............(ชื่อ)...............เลขประจำตัวประชาชน.........................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...........สังกัด................................................ตำแหน่งเลขที่............... 
เงินเดือน...........................บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

ตามคำสั่ง๒.................................ที่................/๒๕.........สั่ง ณ วันที.่................. ในเรื่อง............(สรุปเรื่องท่ีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน ถ้ามีหลายเรื่องให้สรุปทุกเรื่อง)................................................................................ ............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
และมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ....(ระบุเหตุที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อ ๗๘ ประกอบ
ข้อ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖)........................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 กรณีที่...............(ชื่อ)...............ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนนั้น พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว สมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...)  และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๘ ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔  ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

จงึสั่งให้...............(ชื่อ)...............ออกจากราชการไว้ก่อน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่........................……เป็นต้นไป๓ 

 

 

 

แบบ ดว. ๙/๓ 

แบบทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

     สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)๔...........  

 
หมายเหตุ  ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน    
                    ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
 ๒. ถ้าถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสำนวนและมีเหตุให้ออกราชการไว้ก่อนได้ทุกสำนวน ให้ระบุเรื่อง 

และคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทุกสำนวน 
๓. การสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่ งให้มีผลตั้ งแต่วันออกคำสั่ ง เว้นแต่กรณี มี เหตุ  

  ตามข้อ ๘๑ (๑)/(๒) ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังได้  
๔. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ   

 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
 ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓  
 เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะดว้ย 

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

       หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รฐัมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนั งสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ได้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรื อถือว่าทราบคำสั่ งนี้  ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์  
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



  

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.... 

เรื่อง  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา 

--------------------------------- 

 ด้วย...............(ชื่อ)...............เลขประจำตัวประชาชน.........................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง........(ชื่อตำแหน่งและระดับ๑)...........สังกัด................................................ตำแหน่งเลขที่............... 
เงินเดือน...........................บาท มีกรณี .....(ถูกฟ้อง๒คดีอาญาต่อศาล............................... คดีหมายเลขดำที่
.............../ต้องหา๓ ว่ากระทำความผิดอาญาจนตกเป็นผู้ต้องหา) ในเรื่อง............(สรุปเรื่องที่ถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้สรุปทุกเรื่อง)................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................................................................  

และมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ.....(ระบุเหตุที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อ ๗๘ ประกอบ
ข้อ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖)........................................................ 
............................................................................................................................................................................  

 กรณีที่...............(ชื่อ)...............(ถูกฟ้องคดีอาญา/ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา)......นั้น 
พิจารณาเห็นว่าการดำเนินคดจีะไมแ่ล้วเสร็จโดยเร็ว สมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...)  และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๗๘ ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔  ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

จงึสั่งให้..................(ชื่อ).................ออกจากราชการไว้ก่อน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่........................……เป็นต้นไป๓ 

 

 

 

 

แบบ ดว. ๙/๔ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

     สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)๔...........  

 
หมายเหตุ  ๑. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน    
                    ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
    ๒. คดีอาญาที่ถูกฟ้องหรือต้องหาไม่ใช่เป็นคดีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิ ด 
                    ลหุโทษ และถ้าถูกฟ้องหรือต้องหาหลายคดีและมีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ทุกคดี 
                    ให้ระบุทุกคดี 

๓. การสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่ งให้มีผลตั้ งแต่วันออกคำสั่ ง เว้นแต่กรณี มี เหตุ  
  ตามข้อ ๘๑ (๑)/(๒) ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังได้  

๔. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ   
 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเ พ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

       หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้  ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รฐัมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนั งสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ได้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ งนี้  ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์  
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓ 
 

 ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓  
 เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะดว้ย 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.... 

เรื่อง ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่งพักราชการ  

--------------------------------- 

อ้างถึงคำสั่ง....................................................ที่....../๒๕.... สั่ง ณ วันที่................................. 
ให้..............(ชื่อ)..............เลขประจำตัวประชาชน.......................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.......... 
(ชื่อตำแหน่งและระดับ).............สังกัด....................... ตำแหน่งเลขที่...............เงินเดือน..........................บาท 
พักราชการ ในกรณีที่…(ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง
............ ที่....../๒๕.... สั่ง ณ วันที่.................................)/(ถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาล..................... คดีหมายเลข
ดำที่............../ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาจนตกเป็นผู้ต้องหา)...โดยให้พักราชการ ตั้งแต่วันที่...............  
เป็นต้นไป 

บัดนี้ พิจารณาเห็นว่า...(การสอบสวนพิจารณา/การดำเนินคดี)…จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
สมควรให้...................(ชื่อ)....................ออกจากราชการไว้ก่อน  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงสั่งให้...................(ชื่อ)..................ออกจากราชการไว้ก่อน แทนการสั่งพักราชการ  

ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที.่.......................……ซึ่งเป็นวันสั่งพักราชการ เป็นต้นไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ดว. ๙/๕ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)...........๑ 

 

 
หมายเหตุ    ๑.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ     
                    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
                    ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓                 
                    เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 
(กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง) 

       หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง) 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่ งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์ เป็นหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ได้  ภายในสามสิบวันนั บแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ งนี้  ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์  
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



หมวด ๘  
ส่วนที่ ๒ 

คำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ และคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 
ตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดี  

แบบ ดว. ๑๐/๑ ถึง ดว. ๑๐/๓ 

 

แบบ ดว. คำสั่งเรื่อง 

๑๐/๑ ให้ผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)... ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนกลับเข้า...(ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ/รับราชการ).... และดำเนินการตามมาตรา ๙๖ 

๑๐/๒ ให้ผู้ถูกสั่ง…(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน )… ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนกลับเข้า... (ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ/รับราชการ) … และสั่งยุติเรื่องท่ีถูกกล่าวหา 

๑๐/๓ ให้ผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)….ในกรณีที่....(ถูกฟ้องคดีอาญา/ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา)....
กลับเข้า…(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ)... 

 
 
 



 

 

                                 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕... 

เรื่อง  ให้ผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)... ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
กลับเข้า...(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ).... และดำเนินการตามมาตรา ๙๖ 

--------------------------------- 

อ้างถึงคำสั่ง........................................ที่....../๒๕.... สั่ง ณ วันที่……………..............................
ให้............(ชื่อ)..........เลขประจำตัวประชาชน................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง............... 
....(ชื่อตำแหน่งและระดับ)................สังกัด.............................ตำแหน่งเลขที่............เงินเดือน.............บาท 
….(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)….ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง..................... 
ที่ ....../๒๕...... สั่ง ณ วันที่ ........ในเรื่อง๑...........................................................................................  
.................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................................................................
โดยให้…..(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)……ตั้งแตว่ันที…่……………………เป็นต้นไป  

บัดนี้ (พิจารณาเห็นว่า....................(ชื่อ).................... /อ.ก.พ. ..........(ชื่อ อ.ก.พ.)............. 
ในการประชุมครั้งที่..../๒๕....เมื่อวันที่...............พิจารณาและมีมติว่า...........(ชื่อ)...............) กระทำผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง กรณีเมื่อครั้ง................(ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญโดยสรุปว่า ขณะดำรงตำแหน่งใด 
ส่วนราชการใด กระทำการอย่างไร เมื่อใด เป็นกรณีความผิดฐานใด ตามมาตราใด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และควรได้รับโทษสถานโทษและอัตราโทษใด หรือควรงดโทษให้ 
เพราะเหตใุด)......................................................................................................................... .............................. 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...)....(มาตรา ๙๓ วรรคสอง มาตรา ๙๖  
และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง/มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง).... 
แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๙ ข้อ ๗๐   
....(ข้อ ๘๖ (๒)/ข้อ ๘๗ (๒) )…. และข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงสั่ง ดังนี้ 

 

แบบ ดว. ๑๐/๑ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

๑. ให้.............(ชื่อ)..................กลับเข้า...(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ)... ในตำแหน่ง๒ 
ประเภท...........................ระดับ ...................ตำแหน่ ง.............(ชื่ อตำแหน่ งและระดับ๓)................. 
สังกัด.....................................ตำแหน่งเลขท่ี.................เงินเดือน................. ..........บาท 

ทั้งนี้ ตั้งแต่.........................................… เป็นต้นไป๔ 

๒. ให้............. 

(เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

                  ลงโทษลดเงินเดือน...........(ชื่อ).........ในอัตราร้อยละ........ของเงินเดือน................บาท  
เป็นจำนวนเงินที่ลด...............บาท๕ และลดแล้วให้ไดร้ับเงินเดือน....................บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มคีำสั่งนี้  
เป็นต้นไป 

                   ลงโทษตัดเงินเดือน........(ชื่อ)........ในอัตราร้อยละ........ ...ของเงินเดือน...............บาท เป็นเงิน
ที่ให้ตัดเดือนละ......................บาท๕ เป็นเวลา..............เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไป  

                   ลงโทษภาคทัณฑ์................(ชื่อ)...................ตั้งแต่วันท่ีมีคำสั่งนี้เปน็ต้นไป 

                  งดโทษ.........(ชื่อ)...........โดยให้....(ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ/ว่ากล่าวตักเตือน๖)...... 

  ๓. เงินเดือนระหว่างที่ ................(ชื่อ)..............ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)… ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายไดเ้มื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  

(ท้ายคำสั่งเลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

(กรณีส่ังลงโทษ) 

                      หากท่านประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้  ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. โดยทำหนังสืออุทธรณ์  
ถึงประธาน ก.พ.ค. ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนไปยัง
สำนักงาน ก.พ. ก็ ได้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ งนี้ ตามมาตรา ๑๑๔  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์  
และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 



๓ 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 
 

  (ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)๗........... 

 
หมายเหตุ    ๑.  ระบุเรื่องกล่าวหาอย่างสั้น ๆ โดยไม่ต้องแสดงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นข้อกล่าวหา 
  ๒.  ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนในประเภท 
    และระดับเดียวกัน หรือในตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด  
                 ๓.  ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
              ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 

 ๔. การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
          ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ในวันที่กำหนดในคำสั่งซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกคำสั่ง  

  ๕.  ถ้าจำนวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

(กรณีสั่งงดโทษ) 

กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของท่านหรือยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังปลัดกระทรวงก็ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรณีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่ง 

 หากท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้  ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค.  
โดยยื่นต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. เลขที่  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือยื่นคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ก.พ.  
ก็ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่งนี้ ตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๔ 
 

  ๖.  การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน ให้ดำเนินการต่างหากแยกจากคำสั่งนี้ 
  ๗. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ 
                    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
                    ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓                 
                    เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะดว้ย 
 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่....../๒๕..... 

เรื่อง  ให้ผู้ถูกสั่ง…(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)… ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
  กลับเข้า... (ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ) … และสั่งยุติเรื่องที่ถูกกล่าวหา 

 --------------------------------- 

  อ้างถึงคำสั่ง........................................ที่....../๒๕.... สั่ง ณ วันที่……………..............................
ให้ ............(ชื่อ).......................เลขประจำตัวประชาชน.......................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตำแหน่ง.........(ชื่อตำแหน่ งและระดับ)..........สังกัด.......................................ตำแหน่งเลขที่ ............. 
เงินเดือน...................บาท……..(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)…..ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 
ตามคำสั่ง.....................ที่ ....../๒๕...... สั่ง ณ วันที่ ........ .....ในเรื่อง๑.................................................. 
...................................................................................................................................................... ......................  
............................................................................................................................................................................   

โดยให้…..(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)….. ตั้งแต่วันที่……………………เป็นต้นไป 

  บัดนี้ (พิจารณาเห็นว่า.................(ชื่อ)................../อ.ก.พ. ...... ......….(ชื่อ อ.ก.พ.)............. 
ในการประชุมครั้งที่..../๒๕....เมื่อวันที่..............พิจารณาและมีมติว่า.........(ชื่อ)...............) มิได้กระทำผิดวินัย 
โดยเห็นว่า......(ระบุพฤติการณ์และเหตุผลที่ไม่เป็นความผิดทางวินัย)................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................   

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) ....(มาตรา ๙๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๑  
วรรคสอง/มาตรา ๙๗ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง)....แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๖๖ ...(ข้อ ๘๖ (๓)/ข้อ ๘๗ (๓) ).. และข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

๑. ให้..............(ชื่อ)............... กลับเข้า...(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ).…ในตำแหน่ง๒ 

ประเภท.................... ตำแหน่ง......(ชื่อตำแหน่งและระดับ๓)....... สังกดั......................ตำแหน่งเลขท่ี.................
เงินเดือน...........................บาท 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่.........................................… เป็นต้นไป๔ 

แบบ ดว. ๑๐/๒ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

๒. ยุติเรื่อง..............(ชื่อ)..........................ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

 ๓.  เงินเดือนระหว่างที่................(ชื่อ)..............ถูกสั่ง....(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)....
ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายได้เมื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 
 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)๕........... 

 
 
หมายเหตุ     ๑. ระบเุรื่องกล่าวหาอย่างสั้น ๆ โดยไม่ต้องแสดงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นข้อกล่าวหา  
  ๒.  ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนในประเภท 
   เดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด 
 ๓. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงานตำแหน่ง 
             ในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 

  ๔. การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
          ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ในวันที่กำหนดในคำสั่งซึง่ต้องไม่ก่อนวันที่ออกคำสั่ง  

  ๕.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ               
                    ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
                    ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓       
                     เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 
 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่........./๒๕...... 

เรื่อง  ให้ผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)….ในกรณีที.่...(ถูกฟ้องคดีอาญา/ 
ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา)....กลับเข้า…(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ)... 

--------------------------------- 

อ้างถึงคำสั่ง...................................ที่..../๒๕.... สั่ง ณ วันที่................................................ 
ให้.............(ชื่อ)..............เลขประจำตัวประชาชน..........................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตำแหน่ง….............(ชื่อตำแหน่งและระดับ)....................สังกัด.......................ตำแหน่งเลขที่…………….......… 
เงินเดือน...........................บาท….(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)… ในกรณีที่….(ถูกฟ้องคดีอาญา 
ต่อศาล....................คดีหมายเลขดำที่................/ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาจนตกเป็นผู้ต้องหา).... 
โดยให้….(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)…. ตั้งแตว่ันที่...............................เป็นต้นไป 

ให้เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

                      บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุด โดยศาล..................มีคำพิพากษาถึงที่สุด  คดีหมายเลขดำ
ที.่..............คดหีมายเลขแดงที่..................พิพากษาว่า.........(ชื่อ)..........กระทำผิดอาญาฐาน.....(รวมทั้งความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)......จนได้รับโทษ.....(จำคุก/หนักกว่าจำคุก)........แต่ศาล...... 
(รอการกำหนดโทษ/รอการลงโทษ/ได้รับโทษ......(อย่างอ่ืน) )...........................................................................๑ 

                     บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุด โดยศาล.....................มีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีหมายเลขดำ
ที่........................คดหีมายเลขแดงที่...........................มิได้วินิจฉัยว่า..................(ชื่อ).................กระทำผิดอาญา 
โดยพิพากษาว่า................(ระบุสาระสำคัญของคำพิพากษา)...................................................................... 
.................................................................................................................................................... ......................๒ 

                     บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงท่ีสุด โดยมิได้มีการฟ้องคดีอาญาในกรณีท่ี...............(ชื่อ)...............
ตกเป็นผู้ต้องหานั้น โดย...................(ระบเุหตุที่ไม่มีการฟ้อง)............................................................................๒  

 

แบบ ดว. ๑๐/๓ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

ฉะนั้ น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (...) และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ....(ข้อ ๘๘ (๓) /ข้อ ๘๘ (๔)) / 
(ข้อ ๘๙ (๓)/ข้อ ๘๙ (๔) ).... และข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงสั่ง ดังนี้ 

๑. ให้..............(ชื่อ)................กลับเข้า...(ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ)... ในตำแหน่ง๓  
ประเภท.......................ตำแหน่ง .........(ชื่อตำแหน่งและระดับ )๔ ..........สังกัด................................. . 
ตำแหน่งเลขท่ี...................เงินเดือน.....................บาท 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่....................................... ..… เป็นต้นไป๕ 

๒. เงินเดือนระหว่างที่................(ชื่อ)..............ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...
ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายได้เมื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

สั่ง  ณ  วันที ่…………………………………….. 
 

(ลงชื่อ) 

(.............ชื่อผู้สั่ง.............) 
...........(ตำแหน่ง)๖........... 

 
หมายเหตุ    ๑.  เป็นกรณีตามข้อ ๘๘ (๓) / ข้อ ๘๙ (๓) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒.  เป็นกรณีตามข้อ ๘๘ (๔) / ข้อ ๘๙ (๔) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓.  ต้องสั่งให้กลับเขา้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/รับราชการ ในตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอ่ืน  
                         ในประเภทและระดับเดียวกัน หรือในตำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำหนด  
  ๔. ชื่อตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งในสายงาน 
   ตำแหน่งในการบริหารงานที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด (ถ้ามี) 
  ๕. การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ 
                         หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ในวันที่กำหนดในคำสั่งซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ออกคำสั่ง 
  ๖. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติ             
                          ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้รับมอบหมาย 
                         ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่  ๒๘ กันยายน        
                              ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  
                         ให้ระบุฐานะด้วย 



หมวด ๘ 
ส่วนที่ ๓  

คำสั่งตามผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดี กรณีมีเหตุที่ไมต่้องให้ 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

แบบ ดว. ๑๑/๑ ถึง ดว. ๑๑/๓ 
 

แบบ ดว. ๑๑ คำสั่งเรื่อง 

๑๑/๑ สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ สำหรับผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)... 

๑๑/๒ สั่งยุติเรื่อง สำหรับผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ).... 

๑๑/๓ ให้พ้นจากการเป็นผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่า
กระทำความผิดอาญา โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)... 

 
 
 



   

 

 

 ครุฑ  

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕... 

เรื่อง สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ สำหรับผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง................................... ที่.../๒๕... สั่ง ณ วันที่........................ให้........(ชื่อ)............ 
เลขประจำตัวประชาชน..............................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง.........(ชื่อตำแหน่งและระดับ)..........
สังกัด........................... ตำแหน่งเลขที่.............. เงินเดือน...................บาท ...(พักราชการ/ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)... ในกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง...............
ที่.../๒๕... สั่ง ณ วันที่............................. ในเรื่อง๑....................................................................................... 
.................................................................................................... ...........................................................  
โดยให้........(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)...... ตั้งแต่วันที่...................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ (พิจารณาเห็นว่า.............(ชื่อ)......../อ.ก.พ. ..........(ชื่อ อ.ก.พ.).............ในการประชุม
ครั้งที่ ..../๒๕... เมื่อวันที่ ..........................พิจารณาและมีมติว่า...........(ชื่อ)...........) กระทำผิ ดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง กรณีเมื่อครั้ง........(ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญโดยสรุปว่า ขณะดำรงตำแหน่งใด  
ส่วนราชการใด กระทำการอย่างไร เมื่อใด เป็นกรณีความผิดฐานใด ตามมาตราใด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และควรได้รับโทษสถานโทษและอัตราโทษใด)............................... 
............................................................................................................................................................................
....................................................... .................................................................................................................  
แต่มี เหตุที่ ไม่อาจสั่งให้กลับ......(เข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการ/เข้ารับราชการ)...... เนื่องจาก..........(ระบุ เหตุ   
ตามข้อ ๘๖ (๒) /ข้อ ๘๗ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี)................ 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) ...(มาตรา ๙๓ วรรคสอง /มาตรา ๙๗  
วรรคสอง).....และมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกอบ...(ข้อ ๘๖ (๒)/ข้อ ๘๗ (๒))...ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ให้................(ชื่อ).................พ้นจากการเป็นผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)...ตามคำสั่งที่อ้างถึง โดยไม่ต้องกลับ......(เขา้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)........ 

 ๒. งดโทษ..........(ชื่อ).............................. 

แบบ ดว. ๑๑/๑ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๓. เงินเดือนระหว่างที่............(ชื่อ)............ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...
ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายได้เมื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

                                           (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๒)........... 

 
 
หมายเหตุ ๑.  ระบุเรื่องกล่าวหาอย่างสั้น ๆ โดยไม่ต้องแสดงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นข้อกล่าวหา 
 ๒. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย  

 



 

 

  ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕.. 

เรื่อง  สั่งยุติเรื่อง สำหรับผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)....  

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง................................ที่.../๒๕... สั่ง ณ วันที่......................ให้........(ชื่อ)............ 
เลขประจำตัวประชาชน..............................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง......(ชื่อตำแหน่งและระดับ)......
สังกัด.....................ตำแหน่งเลขท่ี.............. เงินเดือน.................บาท ...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง............................. 
ที่.../๒๕... สั่ง ณ วันที่.......................... ในเรื่อง๑.......................................................................... .................. 
.................................................................................................... ........................................................... 
โดยให้...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... ตั้งแต่วันที่..............................เป็นต้นไป 

 บัดนี้ (พิจารณาเห็นว่า.............(ชื่อ)........../อ.ก.พ. ........(ชื่อ อ.ก.พ.)......... ในการประชุม 
ครั้งที่.../๒๕... เมื่อวันที่..........................ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า.............(ชื่อ).............)... มิได้กระทำผิดวินัย 
ในเรื่องที่ถูกกล่าวหา โดยเห็นว่า.......(ระบุพฤติการณ์และเหตุผลที่ไม่เป็นความผิดทางวินัย)......................... 
.................................................................................................................................................................. ..... 
...................................................................................................................... ................................................. 
จึงเห็นควรยุติเรื่อง แต่มีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ).................... 
เนื่องจาก.........(ระบุเหตุ ตามข้อ ๘๖ (๓) /ข้อ ๘๖ (๔) /ข้อ ๘๗ (๓) /ข้อ ๘๗ (๔) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วแต่กรณี)..................................................................... ....................... 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (....) ...(มาตรา ๙๓ วรรคสอง/มาตรา ๙๗  
วรรคสอง)...และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ 
ข้อ ๖๖ และ...(ข้อ ๘๖ (๓)/ข้อ ๘๖ (๔) /ข้อ ๘๗ (๓)/ข้อ ๘๗ (๔))....ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ให้.............(ชื่อ).............พ้นจากการเป็นผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)...ตามคำสั่งที่อ้างถึง โดยไม่ต้องกลบั.....(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)..... 

 ๒. ยุติเรื่อง..............(ชื่อ).............ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป 

แบบ ดว. ๑๑/๒ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ๓. เงินเดือนระหว่างที่ .............(ชื่อ)........... ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)...ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายไดเ้มื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

  สั่ง  ณ  วันที ่…………………………………….. 

                                             (ลงชื่อ) 

 (.............ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๒)........... 

 
 
หมายเหตุ ๑.  ระบุเรื่องกล่าวหาอยา่งสั้น ๆ โดยไม่ต้องแสดงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นข้อกล่าวหา 
 ๒. ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย 

 
 



 

 

 

ครุฑ 

คำสั่ง.................................... 
ที่..../๒๕... 

 
เรื่อง  ให้พ้นจากการเป็นผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยไม่ต้องสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)... 

--------------------------------- 

 อ้างถึงคำสั่ง.................................ที่..../๒๕.. สั่ง ณ วันที่......................ให้ .........(ชื่อ)........ 
เลขประจำตัวประชาชน.................................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง...(ชื่อตำแหน่งและระดับ)... 
สังกัด................... ตำแหน่งเลขท่ี........... เงินเดือน...................บาท ...(พักราชการ /ออกจากราชการไว้ก่อน)... 
ในกรณีที่...(ถูกฟ้องคดีอาญาต่อศาล..............คดีหมายเลขดำที่..................... /ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา
จนตกเป็นผู้ต้องหา แล้วแต่กรณี)... โดยให้...(พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน)... ตั้งแต่วันที่......................
เป็นต้นไป 

(เลือกใช้ให้ตรงกับกรณี ส่วนที่ไม่ใช้ให้ตัดออก) 

บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุด โดยศาล....................มีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีหมายเลขดำ  
ที่ ......................คดีหมายเลขแดงที่ ....................... พิพากษาว่า..........(ชื่อ)............กระทำผิดอาญา  
ฐาน...(รวมทั้งความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)...จนได้รับโทษ...(จำคุก/หนักกว่าจำคุก)...
แต่ศาล...(รอการกำหนดโทษ/รอการลงโทษ/ให้รับโทษ...(อย่างอ่ืน)...)................................................................ 

บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุด โดยศาล.................... มีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีหมายเลขดำ
ที่........................ คดีหมายเลขแดงที่........................... มิได้วินิจฉัยว่า..............(ชื่อ)..............กระทำผิดอาญา 
โดยพพิากษาว่า.................(ระบสุาระสำคัญของคำพิพากษา)........................................................................... 

บัดนี้ ปรากฏผลแห่งคดีถึงท่ีสุด โดยมิได้มีการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่...............(ชื่อ)...............
ตกเป็นผู้ต้องหานั้น โดย........(ระบเุหตุที่ไม่มีการฟ้อง).........................................................................................  

  

แบบ ดว. ๑๑/๓ 

แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 



๒ 
 

 ผลแห่งคดีถึงที่สุดดังกล่าว เป็นกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้นี้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
/เข้ารับราชการ)...แต่มีเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับ...(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ)....เนื่องจาก...(ระบุเหตุ 
ตามข้อ ๘๘ วรรคสอง /ข้อ ๘๙ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แล้วแต่กรณ)ี............................................................................................................................................ ........... 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (..) และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ...(ข้อ ๘๘ วรรคสอง/ข้อ ๘๙ วรรคสอง)... ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงสั่ง ดังนี้ 

 ๑. ให้.................(ชื่อ)................พ้นจากการเป็นผู้ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน)...ตามคำสั่งที่อ้างถึง โดยไม่ต้องกลับ.....(เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เข้ารับราชการ).......  

 ๒. เงินเดือนระหว่างที่..............(ชื่อ)..........ถูกสั่ง...(พักราชการ/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)...
ตามคำสั่งที่อ้างถึง ให้จ่ายได้เมื่อกรณีถึงที่สุดตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 สั่ง  ณ  วันที่ …………………………………….. 

                                            (ลงชื่อ) 

 (...........ชื่อผู้สั่ง.............) 

 ...........(ตำแหน่ง๑)........... 

 
 
 
หมายเหต ุ ๑.  ถ้าเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติ
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือได้รับมอบหมาย 
  ให้ปฏิบัติแทน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ให้ระบุฐานะด้วย
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